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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af 

Lissabontraktatens potentiale 

(2014/2249(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union 

og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 

13. december 2007, 

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten
1
, 

– der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om Lissabontraktatens indvirkning på 

udviklingen af den institutionelle balance i Den Europæiske Union
2
, 

– der henviser til udtalelserne fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 8.-9. 

juli 2015
3
 og fra Regionsudvalget af 16. september 2015

4
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 

fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A8-0000/2016), 

A. der henviser til, at EU og dens medlemsstater står over for store udfordringer, som 

ingen medlemsstat kan klare alene; 

B. der henviser til, at Lissabontraktatens bestemmelser endnu ikke er blevet udnyttet til 

deres fulde potentiale; der henviser til, at nogle forslag kun kan realiseres fuldt ud ved 

en traktatændring, der lægger vægt på en totrinstilgang til en EU-reform (inden for og 

ud over rammerne i traktaterne); 

C. der henviser til, at fællesskabsmetoden skal bevares og ikke undermineres af 

mellemstatslige løsninger, ikke engang på områder, hvor det ikke er alle medlemsstater, 

der opfylder betingelserne for deltagelse; 

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet er hele unionens parlament og spiller en 

væsentlig rolle i at sikre legitimiteten og ansvarligheden af EU-beslutninger; 

E. der henviser til, at politisk dialog mellem nationale parlamenter og Europa-Parlamentet 

bør styrkes, og at praktiske muligheder for brugen af det gule eller orange kort bør 

forbedres; 

F. der henviser til, at Det Europæiske Råds arbejdsmetoder bør gøres mere gennemsigtige 

                                                 
1
 EUT C 184 E af 6.8.2009, s. 25. 

2
 EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 82. 

3
 EUT C 13 af 15.7.2015, s. 183. 

4
 EUT C 313 af 22.9.2015, s. 9. 
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over for Parlamentet, og at dets indblanding i den lovgivningsmæssige 

beslutningstagning bør holde sig inden for traktatbestemmelsernes grænser; 

G. der henviser til, at for at skabe et reelt lovgivningsmæssigt tokammersystem bør de 

eksisterende fagministerråd reduceres til et enkelt lovgivningsråd, og 

gennemsigtigheden af dets beslutningstagning bør forbedres; 

H. der henviser til, at Kommissionens rolle som den udøvende myndighed bør styrkes 

inden for den økonomiske og monetære politik ved oprettelsen af posten som EU-

finansminister, der skal bistås af en EU-finansforvaltning, og ved at udstyre den med 

beføjelser til at gennemføre og håndhæve kommende og eksisterende instrumenter 

angående Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU); 

I. der henviser til, at de europæiske institutioner og organer, herunder Regionsudvalget, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og især Parlamentet, i deres daglige 

arbejde bør overvåge respekten for og udviklingen af det horisontale og det vertikale 

nærhedsprincip i EU; 

J. der henviser til, at det eksisterende økonomiske styringssystem endnu ikke er stærkt nok 

til at tackle alle potentielle fremtidige kriser og chokvirkninger, som det burde være, og 

det er heller ikke tilstrækkelig godt til at skabe øget konkurrenceevne, strukturel 

konvergens mellem dets medlemmer, bæredygtig udvikling og social samhørighed; der 

henviser til, at fremgang hen imod gennemførelsen af ØMU'en bør fastholdes såvel som 

bestræbelser på at gøre dens institutionelle struktur mere legitim og demokratisk 

ansvarlig; 

K. der henviser til, at finanspagten bør indarbejdes i EU's retlige rammer på grundlag af en 

vurdering af erfaringerne med dens gennemførelse; 

L. der henviser til, at ØMU'ens institutionelle struktur bør omdannes til en effektiv og 

demokratisk økonomisk myndighed, hvor Parlamentet og Rådet fungerer som 

ligeværdige lovgivere, Kommissionen udfylder rollen som den udøvende myndighed, 

nationale parlamenter fører tilsyn med nationale regeringer, Parlamentet fører tilsyn 

med beslutningstagningen på EU-plan, og Domstolen har kontrol med alle de aspekter 

af ØMU'en, som er fastsat i traktaten; 

M. der henviser til, at EU har behov for en ny retsakt om økonomisk politik, herunder 

vedtagelsen af konvergensretningslinjer såvel som nogle afgørende strukturelle 

reformer inden for områderne konkurrenceevne, vækst og social samhørighed; 

N. der henviser til, at processen i forbindelse med det europæiske semester bør forenkles 

og gøres mere fokuseret og demokratisk ved at styrke Parlamentets kontrolfunktion med 

den og ved at udstyre Parlamentet med en mere betydelig funktion i de forskellige 

forhandlingscyklusser; 

O. der henviser til, at brugen af EU-budgettet bør strømlines mere, dets indtægter bør 

stamme fra egentlige egne indtægter og ikke primært fra bidrag fra 

bruttonationalindkomst (BNI), og proceduren for vedtagelsen af den flerårige finansielle 

ramme (FRR) samt lovgivningen, der er relevant for egne indtægter, bør flyttes til den 

almindelige lovgivningsprocedure; 



 

PR\1083735DA.doc 5/18 PE573.146v01-00 

 DA 

P. der henviser til, at Unionen bør udstyres med øget investeringskapacitet ved at sikre 

bedre brug af de eksisterende strukturelle fonde og ved at gennemføre de eksisterende 

retlige rammer for sixpack'en og twopack'en fuldt ud; 

Q. der henviser til, at EU-budgettet bør bruges til at etablere en finanspolitisk kapacitet 

inden for eurozonen for at bistå medlemsstaterne i gennemførelsen af vedtagne 

strukturelle reformer, på grundlag af visse betingelser; der henviser til, at denne større 

finanspolitiske kapacitet bør placeres uden for FFR-lofterne og bør finansieres af 

egentlige egne indtægter; 

R. der henviser til, at det indre markeds vækstpotentiale bør udnyttes yderligere inden for 

tjenesteydelser, det digitale indre marked, energiunionen, bankunionen og 

kapitalmarkedsunionen;  

S. der henviser til, at arbejdstagernes rettigheder bør garanteres og fastholdes i processen 

med at reformere Unionen for at udnytte Lissabontraktatens potentiale fuldt ud; 

T. der henviser til, at Unionen har behov for at øge effektiviteten, sammenhængen og 

ansvarligheden inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), hvilket kan 

gøres ved at bruge de eksisterende traktatbestemmelser til at skifte fra enstemmighed til 

afstemninger med kvalificeret flertal på flere og flere områder inden for eksterne 

politikker såvel som ved at gennemføre bestemmelserne for fleksibilitet og øget 

samarbejde, når det er nødvendigt; 

U. der henviser til, at nylige sikkerhedsmæssige udfordringer, hvoraf nogle er i den 

umiddelbare nærhed af EU's grænser, har påvist behovet for at bevæge sig gradvist i 

retning af indførelsen af en fælles forsvarspolitik og i sidste ende et fælles forsvar; der 

henviser til, at traktaten allerede indeholder klare bestemmelser om, hvordan dette 

kunne gøres, navnlig i artikel 41, 42, 44 og 46 i traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU); 

V. der henviser til, at flygtningekrisen har afdækket behovet for en fælles asyl- og 

immigrationspolitik, som bør fastsætte bestemmelser om en retfærdig fordeling af 

asylansøgere i hele EU; 

1. bemærker, at EU og medlemsstaterne står over for hidtil usete udfordringer såsom 

flygtningekrisen, de udenrigspolitiske udfordringer i det umiddelbare nabolag og 

bekæmpelsen af terrorisme såvel som globalisering, klimaændringer, konsekvenserne af 

finans- og gældskrisen, manglen på konkurrenceevne og de sociale konsekvenser i flere 

medlemsstater samt behovet for at styrke EU's indre marked, som hidtil ikke er blevet 

tilstrækkeligt behandlet; 

2. understreger, at disse udfordringer ikke kan håndteres individuelt af medlemsstaterne, 

men nødvendiggør en fælles indsats fra Unionen; 

3. understreger, at Unionen har brug for at genopbygge sine borgeres tabte tillid og tiltro 

ved at styrke sine institutioners gennemsigtighed og beslutningstagning samt styrke sin 

kapacitet til at handle;  

4. påpeger, at bestemmelserne i Lissabontraktaten ikke er blevet udnyttet til deres fulde 
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potentiale, selv om de indeholder nogle nødvendige redskaber, der kunne have været 

anvendt for at forhindre nogle af de kriser, som Unionen står over for, eller kunne have 

været brugt til at klare de nuværende udfordringer, uden at det var nødvendigt at indlede 

en traktatrevision på kort sigt; 

5. understreger, at fællesskabsmetoden er bedre end den mellemstatslige metode, da den er 

den eneste, der giver mulighed for gennemsigtighed, afstemning med kvalificeret flertal 

i Rådet og lige ret til fælles beslutningstagning mellem Parlamentet og Rådet, samtidig 

med at den forhindrer opsplitning af institutionelt ansvar og udvikling af konkurrerende 

institutioner; 

6. mener, at mellemstatslige løsninger ikke burde eksistere, ikke engang på områder, hvor 

det ikke er alle medlemsstater, der opfylder betingelserne for deltagelse, og at 

finanspagten samt den europæiske stabilitetsmekanisme derfor bør indarbejdes i EU-

retten, som tilsigtet i traktaterne, og ingen nye institutioner bør oprettes; 

7. understreger, at det direkte valgte Parlament spiller en væsentlig rolle i at sikre 

Unionens legitimitet såvel som med at gøre Unionens beslutningstagningssystem 

ansvarligt over for borgerne ved at sikre passende parlamentarisk kontrol med den 

udøvende magt på EU-plan og med den almindelige lovgivningsprocedure (fælles 

beslutningsprocedure); 

8. minder om, at Europa-Parlamentet er hele Unionens parlament; mener, at Parlamentets 

arbejdsmetoder bør reformeres for at styrke dets kontrol med Kommissionen i 

gennemførelsen af gældende ret og for at sikre korrekt demokratisk ansvarlighed selv på 

områder, hvor det ikke er alle medlemsstater, der deltager; 

9. mener, at politisk dialog mellem nationale parlamenter og Europa-Parlamentet bør øges 

og gøres mere meningsfuldt og væsentligt uden at overskride grænserne for deres 

respektive forfatningsmæssige kompetencer; påpeger i denne henseende, at nationale 

parlamenter er mest velegnede til at bemyndige og på nationalt niveau kontrollere deres 

respektive regeringers handlinger inden for europæiske anliggender, mens at 

Parlamentet bør sikre den europæiske udøvende magts demokratiske ansvarlighed og 

legitimitet; 

Institutionel struktur, demokrati og ansvarliggørelse 

Parlamenter 

10. insisterer på, at Parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og kontrolrettigheder 

garanteres, konsolideres og styrkes på lige fod med Rådets gennem en interinstitutionel 

aftale og ved, at Kommissionen anvender det dertil hørende retsgrundlag; 

11. mener, at det er nødvendigt for Parlamentet at reformere sine arbejdsmetoder for at 

kunne klare de kommende udfordringer ved at bruge sin kontrol med Kommissionen, 

herunder i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen af gældende ret i 

medlemsstaterne, ved at begrænse førstebehandlingsaftaler til ekstraordinære 

hastetilfælde og ved at forbedre sin egen valgprocedure gennem revision af valgakten af 

1976 i overensstemmelse med Parlamentets forslag, der er indeholdt i dets beslutning af 
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11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union
1
 eller, som et 

fremtidigt skridt, gennem vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger ved anvendelse 

af artikel 14 i valgakten; 

12. opfordrer til meningsfuld politisk dialog med nationale parlamenter om indholdet af 

lovforslag; insisterer imidlertid på en klar afgrænsning af de nationale parlamenters og 

Europa-Parlamentets respektive beslutningskompetencer, hvor de førstnævnte bør 

udøve deres europæiske funktion på grundlag af deres nationale forfatninger, navnlig 

gennem kontrol af deres nationale regeringer som medlemmer af Det Europæiske Råd 

og Rådet, som er det plan, hvor de er bedst i stand til at øve direkte indflydelse på 

indholdet af og udøve kontrol med den europæiske lovgivningsproces; er derfor imod 

oprettelsen af fælles parlamentariske beslutningstagende organer af hensyn til 

gennemsigtighed, ansvarlighed og evnen til at agere; 

13. understreger vigtigheden af samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter i fælles organer såsom Konferencen af de Europæiske Parlamenters 

Europaudvalg (COSAC), den interparlamentariske konference (IPC) om den fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik og inden for rammerne af artikel 13 i traktaten om 

stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (TSSS) på 

grundlag af principperne konsensus, informationsudveksling og høring for at udøve 

kontrol med deres respektive administrationer; understreger behovet for stærkere 

samarbejde mellem Parlamentets fagudvalg og deres nationale modstykker; 

14. opfordrer til udveksling af bedste praksis for parlamentarisk kontrol mellem nationale 

parlamenter, såsom afholdelse af regelmæssige debatter mellem de respektive ministre 

og fagudvalgene i de nationale parlamenter før og efter rådssamlingerne og med 

medlemmer af Kommissionen inden for en passende tidsramme; 

Det Europæiske Råd 

15. insisterer på at begrænse Det Europæiske Råds indblanding i lovgivningsprocessen, da 

det strider imod ånd og bogstav i traktaterne; 

16. bemærker, at det er muligt inden for rammerne af traktaterne at sammenlægge 

funktionen som formand for Det Europæiske Råd med funktionen som Kommissionens 

formand, og at Det Europæiske Råd ved hjælp af en interinstitutionel aftale (IIA) kunne 

forpligte sig selv politisk til at udnævne kommissionsformanden som sin formand, der 

burde vælges af Parlamentet efter forslag fra Det Europæiske Råd på grundlag af 

resultatet af valget til Parlamentet, som det var tilfældet ved valget i 2014; 

17. opfordrer Det Europæiske Råd til at begynde at aktivere "passerellebestemmelsen" 

(artikel 48, stk. 7, i TEU) for at skifte fra enstemmighed til afstemning ved kvalificeret 

flertal i de resterende politikområder, hvor dette endnu ikke er tilfældet; 

18. insisterer på, at Det Europæiske Råd offentligt forklarer og begrunder sine politikker for 

Parlamentet, herunder ved at fremlægge sine hensigter forud for rådsmøderne; 

                                                 

1
 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0395. 
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Rådet  

19. foreslår, at Rådet omdannes til en reel lovgivende forsamling ved at nedbringe antallet 

af rådssammensætninger ved hjælp af en beslutning af Det Europæiske Råd, som 

således skaber et reelt lovgivningsmæssigt tokammersystem, der omfatter Rådet og 

Parlamentet med Kommissionen til at agere som den udøvende myndighed; foreslår at 

inddrage de i øjeblikket aktive fagministerråd som forberedende organer for det 

lovgivende Råd i stil med udvalgene i Parlamentet; 

20. insisterer på betydningen af at styrke gennemsigtigheden af Rådets lovgivningsmæssige 

beslutningstagning og adgangen for Parlamentets repræsentanter som observatører ved 

samlinger i Rådet og dets organer i lovgivningssager; 

21. opfordrer til gennem en interinstitutionel aftale mellem Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen at oprette posten som EU-finansminister, der kombinerer rollerne som 

fast formand for eurogruppen og Kommissionens næstformand for økonomiske og 

finansielle anliggender; 

22. kræver, at Rådet skifter fuldstændigt til afstemning ved kvalificeret flertal, og at det 

opgiver praksissen med at overdrage omstridte lovgivningsområder til Det Europæiske 

Råd, da dette strider imod traktatens bogstav og ånd, som fastsætter, at Det Europæiske 

Råd kun må – og kun bør – træffe afgørelser med enstemmighed om bredere politiske 

mål, ikke angående lovgivning; 

23. er fast besluttet på at gennemføre traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde 

fuldt ud ved at forpligte sig til ikke at godkende nogen nye forslag om forstærket 

samarbejde, medmindre de deltagende medlemsstater forpligter sig til at aktivere den 

særlige "passerellebestemmelse", som er fastsat i artikel 333 i TEUF, for at skifte fra 

enstemmighed til kvalificeret flertal og fra den særlige til den almindelige 

lovgivningsprocedure; 

Kommissionen 

24. er fast besluttet på at styrke Parlamentets rolle i valget af kommissionsformand ved at 

forstærke de formelle høringer af sine politiske grupper med formanden for Det 

Europæiske Råd som fastsat i erklæring nr. 11, der er knyttet som bilag til slutakten fra 

den regeringskonference, hvorpå Lissabontraktaten blev vedtaget, for at sikre, at Det 

Europæiske Råd fuldt ud tager højde for valgresultaterne, når det fremstiller en kandidat 

med henblik på Parlamentets udnævnelse; 

25. foreslår på grundlag af artikel 352 i TEUF, til støtte for funktionen som EU-

finansminister, oprettelsen af en EU-finansforvaltning med en funktion, der ligner den 

som Kongressens Budgetkontor har i USA; 

26. insisterer på at sikre, at EU/eurozonen repræsenteres under ét i Den Internationale 

Valutafond (IMF), Verdensbanken og andre internationale finansielle institutioner 

(artikel 138 i TEUF) af EU-finansministeren/næstformanden for Kommissionen og 

formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB); 

27. minder om, at Kommissionen og Parlamentet skal sikre en bedre anvendelse og 
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gennemførelse af EU-retten; 

Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg 

28. opfordrer Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at tilrettelægge bedre metoder til at 

samarbejde med Regionsudvalget (RU) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg (EØSU) for at være i stand til at tage deres holdninger med i betragtning på et 

tidligere tidspunkt i lovgivningsproceduren; 

Overholdelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne 

29. understreger betydningen af nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i TEU, der er 

bindende for alle institutioner og organer, navnlig RU og EØSU, og af instrumenterne, 

der er indeholdt i protokol nr. 2 om anvendelsen af nærheds- og 

proportionalitetsprincipperne; støtter en fleksibel fortolkning af de frister, der er fastsat i 

protokollen, og opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten af sine svar til 

begrundede udtalelser; 

30. mener, at de praktiske muligheder for nationale parlamenter til at sikre nærheds- og 

proportionalitetsprincipperne bør forbedres og samarbejde mellem nationale 

parlamenter styrkes for at sætte dem i stand til i tæt indbyrdes samarbejde at opnå den 

nødvendige beslutningsdygtighed i henhold til artikel 7, stk. 3, i protokollen om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 

Uddybning af den økonomiske og monetære union (ØMU) 

31. minder om, at yderligere udvikling af ØMU'en bør være baseret på og bygge på 

eksisterende lovgivning og dens gennemførelse; 

32. opfordrer til yderligere institutionelle reformer for at udstyre ØMU'en med en effektiv 

og demokratisk økonomisk styring med forbedrede kapaciteter og integreret i Unionens 

institutionelle rammer, hvorved Kommissionen agerer som den udøvende magt og 

Parlamentet samt Rådet som medlovgivere, som beskrevet nedenfor; 

En ny retsakt om økonomisk politik 

33. insisterer på en vedtagelse af konvergensretningslinjer, der skal fastsættes i en 

konvergenslov og vedtages ved den almindelige lovgivningsprocedure med henblik på 

at skabe en mere bindende ramme for samordning af de økonomiske politikker (med 

centrale økonomiske og sociale mål samt konkurrenceevnemål, såsom på områderne 

arbejdsmarkeder, konkurrenceevne, erhvervsklima og offentlig forvaltning, aspekter af 

skattepolitikken og social beskyttelse), som er åben for alle 28 medlemsstater, og som 

garanterer dem muligheden for deltagelse i en asymmetrisk stødabsorptionsmekanisme; 

34. mener, at der bør fastsættes et begrænset antal vigtige områder inden for strukturelle 

reformer, som øger konkurrenceevnen, vækstpotentialet, reel økonomisk konvergens og 

social samhørighed over en femårig periode for at styrke EU's sociale markedsøkonomi, 

som det er beskrevet i artikel 3, stk. 3, i TEU; 

35. understreger betydningen af en klar kompetencefordeling mellem EU-institutionerne og 
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medlemsstaterne, som forøger medlemsstaternes ejerskab over, og de nationale 

parlamenters rolle i, gennemførelsesprogrammerne; 

36. opfordrer til at gøre bedre brug af de instrumenter, der er til rådighed i forbindelse med 

artikel 136 i TEUF, for at fremme vedtagelsen og gennemførelsen af nye 

foranstaltninger i eurozonen; 

En forenklet, mere fokuseret og mere demokratisk proces med det europæiske semester 

37. påpeger behovet for færre og mere målrettede landespecifikke henstillinger baseret på 

politikrammen, der er fastlagt i konvergensloven og den årlige vækstundersøgelse, og 

baseret på de konkrete forslag, der er fremlagt af hver medlemsstat i overensstemmelse 

med deres vigtigste reformmålsætninger fra en bred vifte af strukturelle reformer, der 

fremmer konkurrenceevnen, reel økonomisk konvergens og social samhørighed; 

38. insisterer på at formalisere Parlamentets kontrolrolle i det europæiske semester ved 

hjælp af en interinstitutionel aftale, herunder ved at inddrage den formelt i vedtagelsen 

af den årlige vækstundersøgelse; 

39. mener, at det er nødvendigt for Parlamentet at blive udstyret med en mere betydelig 

rolle i forhandlingerne inden for det europæiske semesters rammer, ved at det får 

mulighed for at indkalde til høringer af regeringerne i medlemsstater, der er omfattet af 

landespecifikke henstillinger, økonomiske partnerskabsprogrammer (ØPA'er), 

korrigerende handlingsplaner og rapporter om varslingsmekanismen; 

40. opfordrer til etablering af en styrket dialog mellem Parlamentet, Rådet, Kommissionen 

og Eurogruppen, ved at man enes om at fastlægge bestemte mødetidspunkter i de 

vigtigste faser af det europæiske semesters cyklus; 

41. mener, at det er nødvendigt at foretage en samlet vurdering af budgetsituationen og 

udsigterne for eurozonen som helhed, af de enkelte medlemsstater i eurozonen og af alle 

medlemmer af den finanspolitiske aftale forud for Det Europæiske Råds forårsmøde; 

42. opfordrer til inddragelsen af den finanspolitiske aftale i EU's retlige rammer på grundlag 

af en vurdering af erfaringerne med dens gennemførelse; 

Sikring af en bedre anvendelse af EU-budgettet 

43. påpeger behovet for at skifte fra enstemmighed til kvalificeret flertal for vedtagelsen af 

forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR) ved at benytte bestemmelserne i 

artikel 48, stk. 7, i TEU og artikel 312, stk. 2, i TEUF; fremhæver betydningen af at 

oprette en forbindelse mellem varigheden af Parlamentets valgperiode og varigheden af 

FFR, som kan reduceres til fem år i henhold til bestemmelserne i artikel 312, stk. 1, i 

TEUF; 

44. foreslår at ændre proceduren for vedtagelse af egne indtægter ved hjælp af den 

overordnede passerellebestemmelse i artikel 48, stk. 7, i TEU, som ville lette den 

nødvendige overgang fra et system baseret på bidrag til bruttonationalindkomsten 

(BNI), til et, der er baseret på reelle egne indtægter for EU- og eurozonebudgettet såsom 

en reformeret meromsætningsafgift (moms), en afgift på finansielle transaktioner (AFT) 
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eller indtægter fra andre kilder såsom emissionshandelsordningen; 

En øget investeringskapacitet i EU 

45. opfordrer til bedre brug af de eksisterende strukturelle fonde i retning af at fremme 

konkurrenceevnen og samhørigheden og til skabelsen af en øget EU-

investeringskapacitet ved hjælp af at udnytte innovative tilgange såsom Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer eller ved hjælp af oprettelsen af en 

særlig facilitet til at finansiere og garantere infrastrukturprojekter i Unionens interesse; 

46. insisterer på den fuldstændige gennemførelse af six- og twopackrammerne og af det 

europæiske semester for navnlig at behandle makroøkonomiske ubalancer og sikre 

langsigtet kontrol med underskud og de stadig uhyre høje gældsniveauer ved at forbedre 

effektivitet i udgifterne, prioritering af produktive investeringer, tilvejebringelse af 

incitamenter til strukturreformer og hensyntagen til konjunkturmæssige forhold; 

Etablering af finanspolitisk kapacitet i euroområdet ved hjælp af en del af EU-budgettet 

47. minder om, at euroen er Unionens valuta, og at EU-budgettet har til formål at hjælpe 

mindre udviklede medlemsstater med at indhente de andre og gøre dem i stand til at 

tilslutte sig eurozonen; 

48. foreslår oprettelsen af en finanspolitisk kapacitet inden for eurozonen for at bistå 

medlemsstater i gennemførelsen af aftalte strukturelle reformer på grundlag af 

incitamenter og visse betingelser, herunder den effektive gennemførelse af de nationale 

reformprogrammer, som er aftalt inden for det europæiske semester; mener, at dette 

kunne gøres ved hjælp af at skabe yderligere kapacitet og/eller ved at øremærke midler 

fra det eksisterende EU-budget til dette formål; understreger, at et eventuelt nyt 

instrument bør placeres inden for EU-budgettet, men uden for FFR-lofterne, og 

finansieres af reelle egne indtægter; 

49. giver tilsagn om at øge ØMU'ens modstandsdygtighed, når man står over for 

økonomiske chokvirkninger samt at forhindre enhver form for permanente 

budgetoverførsler;  

50. gentager sin støtte til forslaget om at omdanne posten som kommissær med ansvar for 

økonomiske og finansielle anliggender til en post som finansminister, som fremsat i 

Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om konstitutionelle problemer i 

forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union
1
; 

51. mener, at det er nødvendigt at indarbejde den europæiske stabilitetsmekanisme i 

Unionens retlige ramme og som et næste skridt at omdanne den til en europæisk 

monetær fond; 

52. mener, at etableringen af en europæisk finanspolitisk kapacitet og af Den Europæiske 

Monetære Fond er skridt i processen med at skabe et EU-finansministerium, der bør stå 

til ansvar over for Parlamentet; 

                                                 
1
 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0598. 
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53. opfordrer til, at der tages behørigt hensyn til hovedkonklusionerne fra ekspertgruppen, 

der blev nedsat af Kommissionen, med henblik på at oprette en gældsindfrielsesfond; 

Det indre marked og økonomisk integration 

54. mener, at det indre marked indeholder vækstpotentiale, som endnu ikke er blevet 

udnyttet fuldt ud, navnlig med hensyn til det digitale indre marked; opfordrer derfor til 

bedre kontrol af korrekt anvendelse og bedre håndhævelse af den gældende ret på dette 

område; 

55. opfordrer til en hurtig fuldendelse af bankunionen baseret på en fælles 

tilsynsmekanisme (FTM) og en fælles afviklingsmekanisme (FAM) og understøttet af 

en passende bagstopperordning; opfordrer til dette formål til en hurtig aftale om en 

passende finansieringsmekanisme i overgangsfasen, indtil den fælles afviklingsfond 

bliver funktionsdygtig, og der er etableret en europæisk insolvensordning; 

56. mener, at det er nødvendigt at styrke de lige konkurrencevilkår inden for det indre 

marked ved at skabe et fælles regelsæt, der er gældende for alle banker i EU; 

57. opfordrer til oprettelsen af en ægte kapitalmarkedsunion med en fælles europæisk 

kapitalmarkedstilsynsførende; 

58. støtter skabelsen af et system af konkurrenceevnemyndigheder, der har til opgave at 

samle de nationale organer, som er ansvarlige for at følge udviklingen inden for 

konkurrenceevne i hver medlemsstat, og foreslår, at opfølgning på udviklingen af sådan 

et system bør være under Kommissionens tilsyn; 

59. mener, at det er nødvendigt at forbedre den automatiske udveksling af oplysninger 

mellem nationale skattemyndigheder for at forhindre skatteplanlægning, 

indtægtserosion og overførsel af overskud såvel som for at fremme koordinerede tiltag 

til at bekæmpe skattely; opfordrer til vedtagelse af et direktiv om fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag, der etablerer en minimumssats og fastsætter fælles mål for 

gradvis harmonisering; anser det for nødvendigt at gå i gang med en gennemgående 

revidering af den eksisterende momslovgivning, der blandt andet skal behandle 

spørgsmålet om reducerede satser og indførelsen af oprindelseslandsprincippet samt at 

oprette en delvist automatisk stabiliseringsmekanisme for at skabe konvergens og 

modvirke forskelle i medlemsstaternes økonomiske cyklusser; 

En mere demokratisk institutionel struktur for ØMU'en 

60. minder om behovet for behørig demokratisk legitimitet og ansvarlighed, som skal sikres 

på beslutningstagningsniveau, hvor nationale parlamenter kontrollerer de nationale 

regeringer, og med en øget kontrolfunktion for Parlamentet på EU-plan, herunder en 

central funktion sammen med Rådet i vedtagelsen af konvergensloven; 

61. insisterer på, at Parlamentets rolle i økonomisk styring, når der er behov for EU's 

yderligere beføjelser, styrkes, ved at den almindelige lovgivningsprocedure udvides til 

at omfatte sager om økonomiske og finanspolitiske anliggender, herunder 

harmoniseringen af skattelovgivningen og sociallovgivningen, gennem anvendelse af 

fleksibilitetsbestemmelsen sammen med artikel 333, stk. 2, i TEUF (forstærket 
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samarbejde) og en generel anvendelse af passerellebestemmelsen, som er fastsat i 

artikel 47, stk. 8, i TEU, med henblik på at styrke den demokratiske legitimitet og 

effektiviteten af EU's styring; 

62. gentager, at interparlamentarisk samarbejde ikke bør anses som en oprettelse af et nyt 

fælles parlamentarisk organ eller nogen anden institution, fordi euroen er EU's valuta og 

Europa-Parlamentet er EU's parlament; minder om, at ØMU'en er oprettet af Unionen, 

hvis borgere er direkte repræsenteret på unionsplan af Parlamentet, som kan finde 

måder, hvorpå den parlamentariske og demokratiske ansvarlighed af eurozone-

specifikke beslutninger garanteres; 

63. insisterer på, at Kommissionen udstyres med beføjelser til at gennemføre og håndhæve 

kommende og eksisterende instrumenter, som vedtages i ØMU-området; 

64. mener, at det er nødvendigt at afhjælpe svagheden i den nuværende institutionelle 

struktur, hvorved visse dele af traktaten kan overvåges af Domstolen, mens andre er 

undtaget fra en sådan kontrol; opfordrer til bindende koordinering og overvågning af 

budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og at det underkastes 

Domstolens kontrol på grundlag af artikel 136 i TEUF sammen med artikel 121, stk. 6, 

og under styrket parlamentarisk kontrol i den nærmere gennemførelse af artikel 121, 

stk. 3 og 4, i TEUF; 

65. mener, at differentieret integration bør forblive åben for alle medlemsstater; 

66. minder om, at der bør gives prioritet til den almindelige lovgivningsprocedure og 

budgetproceduren på EU-plan, ved at der om nødvendigt gøres brug af 

undtagelsesbestemmelser og ved oprettelse af øremærkede budgetposter; minder om, at 

andre bestemmelser såsom bestemmelser om eurozonen eller om forstærket samarbejde 

kun bør anvendes, når de førnævnte procedurer ikke er juridisk eller politisk mulige; 

Fuldendelse af det indre marked som den første vækstgenerator 

67. er overbevist om, at uddybningen af ØMU'en bør gå hånd i hånd med fuldendelsen af 

det indre marked ved at fjerne alle resterende interne barrierer, især for så vidt angår 

energiunionen, det digitale indre marked og markedet for tjenesteydelser; 

68. opfordrer til, at den eksisterende lovgivning om det indre energimarked håndhæves 

fuldt ud i overensstemmelse med artikel 194 i TEUF med henblik på at få oprettet en 

energiunion; 

69. støtter skabelsen af et Europæisk Energiagentur i henhold til artikel 204 i 

Euratomtraktaten såvel som oprettelsen af en europæisk strategisk reserve og et fælles 

forhandlingscentrum med leverandørerne med henblik på at fuldende energiunionens 

institutionelle struktur; 

70. opfordrer til anvendelse af projektobligationer, i tæt samarbejde med Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB), til finansieringen af infrastruktur- og energiprojekter; 
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Den sociale dimension 

71. understreger, at arbejdstagernes rettigheder, når de udøver deres ret til mobilitet, bør 

garanteres i lighed med deres sociale rettigheder i overensstemmelse med artikel 151 og 

153 i TEUF for at sikre et stabilt socialt grundlag for ØMU'en; 

72. påpeger betydningen af at fremme idéen om en mindsteløn fastsat af den enkelte 

medlemsstat og foreslår, at der i henhold til nuværende traktatbestemmelser kunne 

vedtages et direktiv om arbejdstagernes mobilitet for at mindske de stadig eksisterende 

barrierer for arbejdstagere; 

73. opfordrer Kommissionen til at fastsætte sociale kriterier for evaluering af 

medlemsstaternes resultater og til at anbefale en strukturel reform gennem en ændring 

af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond for at sikre bedre anvendelse af regionale og sociale 

fonde; 

74. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for EU-foranstaltninger og de 

potentielle økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af alternative 

politikmuligheder bedre, før den foreslår et nyt initiativ (såsom lovgivningsmæssige 

forslag, ikkelovgivningsmæssige initiativer samt gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter) i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering, som blev 

vedtaget af Kommissionen den 19. maj 2015
1
; 

75. opfordrer til en ny socialpagt, der har til formål at bevare Europas sociale 

markedsøkonomi, og som respekterer retten til kollektive forhandlinger; påpeger, at en 

sådan pagt kunne styrke koordineringen af medlemsstaternes socialpolitik; 

Optræden udadtil 

Forøgelse af effektiviteten, sammenhængen og ansvarligheden i den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP) 

76. mener, at EU's samlede strategi for eksterne konflikter og kriser bør styrkes, ved at de 

forskellige aktører og instrumenter bringes tættere sammen i alle faser af 

konfliktcyklussen, og mener, at det er nødvendigt, at Parlamentet og Rådet begynder at 

vedtage fælles strategiske dokumenter; 

77. insisterer på at anvende bestemmelserne i artikel 22 i TEU til at opstille en overordnet 

strategisk ramme for, og til at træffe beslutninger om, strategiske interesser, der kan 

række ud over FUSP til andre områder af Unionens optræden udadtil; minder om, at 

afgørelser truffet på grundlag af en sådan strategi kan gennemføres med kvalificeret 

flertal; 

                                                 
1
 SWD(2015) 111 endelig. 
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78. opfordrer til en styrkelse af den parlamentariske kontrol med EU's optræden udadtil, 

herunder gennem en videreførelse af de regelmæssige høringer af næstformanden/den 

højtstående repræsentant (NF/HR), Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-

Udenrigstjenesten) og Kommissionen, og til at forhandlingerne om erstatningen for 

IIA'en fra 2002 vedrørende adgang til følsomme oplysninger i Rådet på FUSP-området 

afsluttes; 

79. mener, at det er nødvendigt, at EU's særlige repræsentanter integreres i EU-

Udenrigstjenesten, herunder ved at deres budget overføres fra FUSP-budgetposterne til 

EU-Udenrigstjenestens budgetposter, da dette ville øge sammenhængen i EU's indsats; 

80. opfordrer til anvendelse af artikel 31, stk. 2, i TEU, som giver Rådet mulighed for at 

træffe visse afgørelser om FUSP-spørgsmål ved kvalificeret flertal, og 

passerellebestemmelsen i artikel 31, stk. 3, i TEU for gradvist at skifte til afstemninger 

med kvalificeret flertal om afgørelser på FUSP-området, som ikke har militære eller 

forsvarsmæssige konsekvenser; minder om, at artikel 20, stk. 2, i TEU, som fastlægger 

bestemmelserne for øget samarbejde, giver medlemsstaterne yderligere muligheder for 

at gå videre med FUSP og bør derfor også anvendes; 

81. mener, at der er behov for at øge fleksibiliteten i de finansielle bestemmelser om 

optræden udadtil for at undgå forsinkelser i den operationelle udbetaling af EU-midler, 

hvorved EU's mulighed for hurtigt og effektivt at kunne reagere på kriser øges; mener, 

at det er nødvendigt i denne forbindelse at fastlægge en hasteprocedure for humanitær 

bistand med henblik på at sikre, at bistanden udbetales på den mest effektive måde; 

82. opfordrer Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at vedstå deres respektive 

forpligtelser til straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af forhandlings- og 

indgåelsesprocesserne i internationale aftaler som fastsat i artikel 218, stk. 10, i TEUF 

og som anført i interinstitutionelle aftaler med Kommissionen og Rådet; 

Frem mod en fælles forsvarspolitik 

83. opfordrer til, at der tages gradvise skridt mod en fælles forsvarspolitik (artikel 42, stk. 2, 

i TEU) og i sidste ende et fælles forsvar, som kan etableres ved en enstemmig afgørelse 

i Rådet; 

84. foreslår som et første skridt i denne retning, at bestemmelserne i artikel 46 i TEU om 

etablering af et permanent struktureret samarbejde gennem en afstemning med 

kvalificeret flertal i Rådet gennemføres, da dette instrument ville gøre det muligt for 

mere ambitiøse medlemsstater at samarbejde tættere på forsvarsområdet og sætte dem i 

stand til at gøre brug af EU's institutioner, instrumenter og budget; 

85. insisterer på at supplere bestemmelserne for permanent struktureret arbejde med en EU-

hvidbog om sikkerhed og forsvar på grundlag af EU's globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken, som i øjeblikket er til forberedelse hos NF/HR, da et sådan 

dokument ville definere EU's strategiske mål yderligere inden for sikkerhed og forsvar 

samt klarlægge de eksisterende og påkrævede kapaciteter; 

86. understreger behovet for at fastlægge en fælles europæisk kapacitets- og 

forsvarsmaterielpolitik (artikel 42, stk. 3, i TEU), som kunne omfatte fælles 
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planlægning, udvikling og indkøb af militære kapaciteter og som også bør indeholde 

forslag til at reagere på cybertrusler, hybride og asymmetriske trusler; opfordrer 

Kommissionen til at arbejde på en ambitiøs europæisk forsvarshandlingsplan som 

bekendtgjort i arbejdsprogrammet for 2016; 

87. mener, at det er nødvendigt at styrke Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) ved at 

udstyre det med de nødvendige ressourcer og politisk opbakning og derved give det 

mulighed for at spille en ledende og koordinerende rolle i kapacitetsudvikling, 

forskning og indkøb; 

88. minder om eksistensen af artikel 44 i TEU, som fastsætter yderligere 

fleksibilitetsbestemmelser og indfører muligheden for at overlade gennemførelsen af 

krisestyringsopgaver til en gruppe af medlemsstater, der ville udføre sådanne opgaver i 

EU's navn og under politisk kontrol samt strategisk vejledning fra Den Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og EU-Udenrigstjenesten; 

89. foreslår, at artikel 41, stk. 3, i TEU bruges til at oprette en opstartsfond bestående af 

medlemsstaternes bidrag til at finansiere forberedende aktiviteter vedrørende de 

aktiviteter inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), som ikke afholdes 

over Unionens budget; 

90. understreger betydningen af at udvide den fælles finansiering inden for den militære del 

af FSFP, herunder gennem Athenamekanismen, da dette ville mindske de økonomiske 

incitamenter for medlemsstaterne til at undlade at bidrage til militære FSFP-missioner 

og -operationer og derved forbedre EU's evne til at reagere på kriser; 

91. opfordrer til oprettelsen af et permanent militært operativt hovedkvarter, som skulle 

samarbejde tæt med den eksisterende Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet 

(CPCC); opfordrer til institutionaliseringen af de forskellige militære EU-strukturer 

(blandt andet de forskellige "kampgrupper", Eurostyrkerne, forsvarssamarbejdet mellem 

Frankrig og Det Forenede Kongerige samt luftforsvarssamarbejdet mellem Benelux-

landene) i EU's rammer og en forøgelse af anvendeligheden af EU's kampgrupper 

blandt andet ved at udvide den fælles finansiering og ved pr. automatik at overveje at 

udsende dem som en første indsatsstyrke i fremtidige krisestyringsscenarier; 

92. bemærker, at dette permanente hovedkvarter kunne deltage i permanent 

beredskabsplanlægning og spille en central koordinerende rolle i fremtidige anvendelser 

af artikel 42, stk. 7, i TEU; mener, at bestemmelsen om gensidigt forsvar, som er fastsat 

i denne artikel, og som Frankrig anmodede om i forbindelse med mødet i Udenrigsrådet 

den 17. november 2015, vil udgøre en katalysator for videreudvikling af EU's 

sikkerheds- og forsvarspolitik og føre til et stærkere engagement fra alle medlemsstater; 

93. mener, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem EU og NATO på alle niveauer 

og områder, som f.eks. kapacitetsudviklingen og beredskabsplanlægningen i forbindelse 

med hybride trusler, og for at optrappe bestræbelserne på at fjerne de resterende 

politiske hindringer; 

Retlige og indre anliggender (RIA) 

94. understreger, at en mere intens og struktureret udveksling af oplysninger og data 
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mellem nationale sikkerhedsagenturer og efterretningstjenester samt med Europol og 

Frontex er absolut afgørende på baggrund af de seneste angreb og den forhøjede 

terrortrussel; 

95. minder i denne forbindelse om, at artikel 222 i TEUF fastsætter en 

solidaritetsbestemmelse, som kan og bør aktiveres, når en medlemsstat udsættes for et 

terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe; 

96. fremhæver behovet for at fastlægge en fælles asyl- og immigrationspolitik, som bør 

fastsætte bestemmelser om en retfærdig fordeling af asylansøgere i EU; mener, at en 

sådan politik bør omfatte alle medlemsstater, men hvis dette viser sig at være umuligt, 

så kunne muligheden for øget samarbejde udnyttes; 

97. mener, at det er nødvendigt at styrke Frontex og omdanne det til et europæisk system af 

grænsevagter, der om nødvendigt skal støttes af militære instrumenter, som f.eks. den 

europæiske maritime styrke (Euromarfor) og et opgraderet europæisk korps 

(Eurocorps), samt de ressourcer, der er sammenlagt gennem permanent struktureret 

samarbejde; foreslår, at der for grænsemyndigheder som f.eks. Eurodac også bør 

overvejes automatisk justering af deres databaser og i fremtiden intelligente grænser, 

således at de omfatter den europæiske liste over farlige personer samt den europæiske 

database over eftersøgte personer; 

98. understreger betydningen af at skelne mellem begreberne "usikre tredjelande" 

(krigszoner) og "sikre tredjelande" (primært landene på det vestlige Balkan) og den 

tilsvarende skelnen mellem procedurer for behandling af ansøgere, der kommer fra 

disse to kategorier af lande; opfordrer til undertegnelse af aftaler med sikre tredjelande 

for at kontrollere og mindske migrationsstrømmene, inden migranter når frem til EU's 

grænse; insisterer samtidig på strenge procedurer for at tilbagesende ansøgere uden 

berettigede krav; 

99. opfordrer til, at beføjelserne til kontrollen ved de ydre grænser styrkes ved at udstyre 

Frontex, frem for den anmodende medlemsstat, med beføjelserne til at have 

kommandoen, når førstnævnte har ansvaret for en operation; 

100. opfordrer til en opgradering af de menneskelige og finansielle kapaciteter i Det 

Europæiske Asylstøttekontor (EASO), så de kan udsendes med henblik på at bistå 

medlemsstater, der er udsat for særligt migrationspres, med behandlingen af 

asylansøgninger, således at kontorets mandat kommer til at omfatte udsendelse af fælles 

operationer, pilotprojekter og hurtige indsatser svarende til dem, der ved forordning 

(EU) nr. 1168/2011, blev føjet til Frontex' mandat; 

101. understreger betydningen af forbedret koordinering mellem EASO, Frontex og Den 

Europæiske Ombudsmand med henblik på at give mulighed for en mere gnidningsløs 

vedtagelse af rapporter om tidlig varsling i tilfælde af et særligt migrationspres, der 

forventes at ville bringe respekten for asylsøgernes grundlæggende rettigheder i fare; 

mener, at det er muligt for Kommissionen at anvende rapporter om tidlig varsling som 

grundlag for at udløse de beredskabsforanstaltninger, der er fastsat i artikel 78, stk. 3, i 

TEUF; 

102. finder det absolut nødvendigt at styrke Parlamentets rolle som lovgiver på lige fod med 
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Rådet gennem anvendelse af artikel 81, stk. 3, i TEUF, som gør det muligt at flytte 

beslutningstagningen om "familieret med grænseoverskridende konsekvenser" til den 

almindelige lovgivningsprocedure, hvis Rådet beslutter dette enstemmigt efter at have 

hørt Parlamentet; opfordrer til en flytning af beslutningstagningen om alle andre 

politikker inden for RIA til den almindelige lovgivningsprocedure ved brug af 

passerellebestemmelsen i artikel 48, stk. 7, i TEU; 

103. insisterer på at omsætte principperne i Lissabontraktaten i praksis, det vil sige solidaritet 

og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne, princippet om gensidig anerkendelse i 

forbindelse med gennemførelsen af politikkerne om RIA (artikel 70 i TEUF) og 

bestemmelserne i EU's charter om grundlæggende rettigheder; 

104. minder om Unionens forpligtelse til at tiltræde konventionen til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) i overensstemmelse 

med artikel 6, stk. 2, i TEU, og opfordrer til straks at genoptage forhandlingerne med 

Europarådet med dette for øje; 

105. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 

Kommissionen, Revisionsretten, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


